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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MARTIM DE FREITAS 

ESCOLA BÁSICA 2/3 MARTIM DE FREITAS 

Ano letivo 2019/2020 

Síntese da Planificação da Disciplina de Ciências Naturais- 6ºAno 
 

 (as aulas são contabilizadas em unidades de 50 min) 

 

 

 

 

1º Período 

Nº aulas 
previstas 

• Domínio /Subdomínios Instrumentos e Critérios de Avaliação 

 
 
 
 
 
38 a 41 

Domínio - Processos vitais comuns aos seres vivos 

Subdomínio 

• Trocas nutricionais entre o organismo e o meio: 

nos animais 

Instrumentos: 

- Observação direta nas aulas / 

Participação 

- Grelhas de observação. 

- Duas fichas de avaliação. 

 

 Critérios de avaliação aprovados 
na Escola. 

2º Período 

Nº aulas 
previstas 

• Domínio / Subdomínios Instrumentos e Critérios de Avaliação 

 
 
 
 
 
33 a 35 

Subdomínio 

• Trocas nutricionais entre o organismo e o meio: 

nos animais (cont.) 

Subdomínio 

• Transmissão de vida: reprodução no ser humano 

 
Instrumentos: 
 
- Observação direta de aulas / 
Participação 
- Grelhas de observação. 
- Duas fichas de avaliação. 
 
Critérios de avaliação aprovados 
na Escola. 

3º Período 

Nº aulas 
previstas 

Domínio / Subdomínios Instrumentos e Critérios de Avaliação 

 
 
 
 
 
 
23 a 25 

Subdomínio 

• Trocas nutricionais entre o organismo e o meio: 
nas plantas 

Subdomínio 

• Transmissão de vida: reprodução nas Plantas 
 
Domínio - Agressões do meio e integridade do 
organismo 
 
Subdomínios 

• Microrganismos 

• Higiene e problemas sociais 

 
Instrumentos: 
 
- Observação direta de aulas / 
Participação 
- Grelhas de observação. 
- Duas fichas de avaliação. 
 
Critérios de avaliação aprovados 
na Escola. 
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Observações: 
 

➢ A gestão do tempo para cada unidade programática pode ser reformulada ao longo do ano, dependendo 
da evolução da turma.  
 

➢ Material para a aula - Manual escolar adotado; Material de escrita; Caderno diário; Caderneta escolar; 
Material específico da disciplina a solicitar quando necessário. 
 

➢ Atividades práticas - Os professores realizarão, quando possível, atividades do manual. 
 

➢ As fichas do “Caderno de Atividades” - devem ser resolvidas como consolidação dos conteúdos. 
 

➢ Avaliação - é contínua e de caráter formativo 
 

➢ Fichas de avaliação - duas por período letivo. 
 

➢ Auto e heteroavaliação – uma aula por período letivo. 

 


